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ปรากฏการณ์สื่อสารการตลาด
ผ่านเรื่องราวของ Net Idol จากเมืองทิพย์

จากกระแสการปรากฏตัวของ ผู้ที่ใช้นามว่า ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์’ เมื่อไม่นานมานี้
ที่สถานีรถไฟหัวล�ำโพง และศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้รับความสนใจจากแฟนคลับมากมาย
ในทุกๆ แห่งที่ได้ไปจนมีการขยายผลต่อในช่องทางสือ่ สารมวลชน และในโลก Social ถือว่าเปิดตัวได้
แรง และมีการกล่าวถึง Net Idol รายนี้ กันอย่างแพร่หลาย
เรื่องราวของ ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์’
ในฐานะของ Net Idol ที่เข้ามาในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะ
ตึงเครียดและแสวงหาเรื่องราวที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย
ถือว่าไม่ใช่รายแรกๆ ในรอบปี สองปีที่ผ่านมา เพราะ
ปรากฏการณ์ ‘สิตางค์ บัวทอง’ เจ้าของต�ำนานส้มหยุด
ที่มีความโดดเด่นเรื่องของบุคลิก การแต่งตัว วิธีการพูด
การแสดงออก เช่ น การเต้ น สะบั ด ผม ผสมกั บ การมี
มุกตลกขบขัน ทีท่ ำ� ให้มผี ลงานการแสดงง งานโชว์ตวั ทัง้ ใน
และต่างประเทศ ภาพยนตร์ และงานอื่นๆ อีกมากมาย
          นอกจากนี้ กรณีของ ‘ลุงพล’ ทีไ่ ด้เคยสร้างความฮือฮา
มาแล้วกับสังคมไทย เป็น Net Idol แบบไม่ได้ตงั้ ใจ จากคดี
ที่สังคมสนใจ สู่การเจาะเรื่องราวรายบุคคล ถึงขั้นมีการ
ถ่ายทอด เกาะติดชีวิตอย่างละเอียดสู่การเป็นผู้มีชื่อเสียง
ในสังคมและโลกออนไลน์ มีผู้คนเดินทางไปหา รวมถึง
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ท ยอยตามมาอย่ า งไม่ ข าดสาย
การโอนเงินช่วยเหลือ การสร้างที่อยู่อาศัย การปรากฏตัว
ในคอนเสิรต์ แต่จากปัญหาของการทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดการทัง้    
Personality และ Lifestyle ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างดีพอ กระทั่งมีเหตุให้สะดุดลง และค่อยๆ เงียบ
หายไปในที่สุด
การวิเคราะห์ถึง รูปแบบการสื่อสารของ Net Idol
อย่าง ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์’ นับว่าน่าจับตามอง
ส�ำหรับการเป็นกรณีศกึ ษา อยูไ่ ม่นอ้ ย เนือ่ งจากเป็นรูปแบบ
การสื่อสารการตลาด ที่มีวิธีการ การวางระบบอย่างเป็น
ขัน้ ตอน หรือใช้กลยุทธ์ทนี่ า่ สนใจ และถือได้วา่ เป็นการสร้าง
Talk of the Town ด้วยการใช้ Net Idol และการสร้าง word
of mouth ที่น่าติดตาม
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ประเด็น การศึกษา ปรากฏการณ์สื่อสาร
ผ่านเรื่องราวของ Net Idol จากเมืองทิพย์
Image & Personality การมีบุคลิก เรื่องราว ที่ชัดเจน

บุหงาวลัย คงขวัญ ชื่อเล่น ชาติ เป็นคนอ�ำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี อายุ 37 ปี นับถือศาสนาพุทธ เคยท�ำงานเป็น
ผูช้ ว่ ยพยาบาล เป็นเกษตรกรมาก่อน มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
หน้าตา ฟัน ผม รูปร่าง สีผิว ด้วยความเป็นธรรมชาติ แบบบ้านๆ
บวกความเจ้าอารมณ์นิดๆ ปากไว ที่คนรับสารรู้สึกตลก ข�ำ 
ในรูปแบบการวีน ทีไ่ ม่ตอ้ งประดิษฐ์  ความสามารถในการร้องร�ำ  
มี ค วามกล้ า ในการแสดงออก ท�ำให้ทุก เรื่อ งที่อ าจเป็ น เรื่ อง
ธรรมดา ไม่น่าสนใจ แต่กลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือน
ใคร สื่อสารอย่างมีความโดดเด่น   ทั้งการเป็น ‘แม่หญิงลี’ หรือ
ความเป็น ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์’ อันเป็นบทบาท
จากเรือ่ งราวในละครทางโทรทัศน์ ‘เพลิงพระนาง’ ทีผ่ คู้ นในสังคม
รู้จัก คุ้นเคย ง่ายต่อการจดจ�ำ และติดปากได้อย่างรวดเร็ว  

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Lifestyle รูปแบบการใช้ชีวิต

การมีรปู แบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ติดดิน ท�ำให้ไม่มชี อ่ งว่าง
ต่อการเข้าถึง  ชอบท�ำผมบ่อยๆ เพราะอยากสวย และไปท�ำผม
ที่ร้านของ ‘ทิพย์’ แล้วมีการถ่ายคลิปไปด้วย พอท�ำไปท�ำมาก็
เกิดการวีนเล่นกันแบบแรงๆ โดยแสดงอารมณ์ออกมาด้วยการด่า
ประชดประชัน ท�ำให้ผพู้ บเห็นติดตามเกิดความสนุกเฮฮา จากที่
เคยท�ำงานประจ�ำ  ได้มาเอาดีดว้ ยการรับงานรีววิ สินค้า ท�ำไลฟ์สด
เพราะเห็นว่าเป็นงานที่อิสระ   และรู้สึกว่าเหมาะสมกับนิสัย
การเผยแพร่ชวี ติ ทีเ่ ข้าถึงง่าย เช่น ขีม่ อเตอร์ไซค์ ท�ำอาหาร ร้องเพลง
ท�ำผม เดินเล่นตามตลาด ไร่สวนทุ่งนา ล้อเลียนดารา เมื่อผสม
กับถ้อยค�ำที่คิดขึ้นมาใหม่ แปลกหู ล้วนแต่เป็นภาพและเสียงที่
สร้างรอยยิ้ม ให้กับผู้ที่ติดตาม
Content การสร้างเนือ้ หา ประเด็น ภาพ เสียง คิดสร้างสรรค์
ให้มีความน่าสนใจ น่าติดตามอยู่เสมอ เป็นสิ่งส�ำคัญ

การใช้ฉากขณะเสริมสวย และใช้เวลาอยู่ที่ร้านของทิพย์
และที่อื่นๆ ล้วนแต่มีบทสนทนาโต้ตอบ เป็นการมีเล่าเรื่องอยู่
เสมอ แม้น�้ำหนักของประเด็นที่ออกมาจะเป็นที่มีสื่อเนื้อหาที่
เบาบาง แต่ความง่าย ไม่ซับซ้อน ยิ่งท�ำให้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ออกมาเป็นแบบ  Reality ดูสบายๆ ท�ำเป็นคลิปลงใน facebook
ของทิพย์ และเริ่มมีคนติดตามมาเรื่อยๆ กระทั่งเมื่อเปิดเพจ
VEEN ด้วยคลิปและภาพทีแ่ ปลกตา ท�ำให้ผคู้ นเริม่ รูจ้ กั ได้รบั การ
กล่าวถึงมากขึน้ โดยเฉพาะคลิปทีถ่ า่ ยครัวเมืองทิพย์ กับทุง่ รวงทอง
ที่ได้ใช้ความสวยงามอลังการของชุดเสื้อผ้า กับการแสดงออก
แบบง่ายๆ เป็นธรรมชาติ สื่ออารมณ์ที่คลายเครียด สนุกสนาน

Net Idol หมายถึง คนทีใ่ ช้ชวี ติ อย่างเต็มที่ หรือ
มีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึง่ จนได้รบั ความชืน่ ชอบ
คลั่ ง ไคล้ หรื อ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวอยู ่ ต ลอด
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นดารา มีความหล่อ ความสวย
หน้าตาดีความน่ารัก หรือมีชื่อเสียงมาก่อนเสมอไป
เพียงแต่เขาสามารถสร้างความโดนใจ ผู้คนในโลก
ออนไลน์ สม�่ำเสมอ จนมีคนติดตามเป็นแฟนคลับ
จากการทีส่ อื่ สารผ่านภาพ พฤติกรรม ข้อความ จากการ
โพสต์ของตนเองหรือมีผู้จัดท�ำให้ มีบุคลิก ลักษณะ
มุมมอง ความคิด สือ่ สารให้ผพ
ู้ บเห็นได้เกิดความสุข
ข้อคิด ความรู้ ความบันเทิง ก�ำลังใจ ให้รอยยิม้ เสียง
หัวเราะ ความสะใจ หรือความประทับใจด้านใด
ด้านหนึ่งแก่ผู้ที่อยู่ใน Social Media

เฮฮาท�ำให้เกิดกระแสการเข้าชมมากกว่าเดิมเป็นจ�ำนวนมาก  
นอกจากค�ำด่า หรือค�ำเสียดสีทใี่ ช้ จนเป็นเรือ่ งขบขันของผูช้ มแล้ว
ยังมีศัพท์เฉพาะของตัวเอง เช่นค�ำว่า ‘ไหว้สา’ หมายถึง สวัสดี
หรือค�ำว่า ‘นะน้องนะ’ หมายถึง ตามนั้น ตกลงปลงใจ และ
เมืองทิพย์ คือเมืองที่ไม่มีอยู่จริง สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เป็นต้น
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Follower ผู้ติดตาม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการ

จากการเริ่มถ่ายคลิปเผยแพร่ใน facebook ของทิพย์มา
แล้วระยะหนึ่ง ในช่วงเวลาหลายปี มีภาพนิ่งบ้าง ไลฟ์สดบ้าง
ท�ำให้มียอดแฟนคลับ และผู้สนใจกลุ่มใหญ่พอสมควร ดังนั้น
การเปิดเพจ VEEN เมือ่ ไม่นานมานี้ จึงมีผลตอบรับจากผูก้ ดติดตาม
กว่า 7 แสนราย ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ในช่วงหลังๆ จะมี
ไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับบ่อยครั้งขึ้น ยิ่งท�ำให้ความสัมพันธ์ใน
กลุ่มแนบแน่น และขยายวงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การออกสื่อ
และกิจกรรมในที่สาธารณะเป็นระยะๆ ท�ำให้เป็นที่รู้จัก และ
ถูกพูดกล่าวถึง ยอดการติดตามมีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มก้อนต่างๆ
อาทิ กลุม่ จ๊อกจ๊อก ซึง่ เป็นกลุม่ ของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ได้น�ำคลิป เรื่องราว Content ไปเผยแพร่ต่อ รวมถึง
การเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ อีก อาทิ แอปพลิเคชัน Tik Tok  
YouTube ก่อให้เกิดการขยายผล และยอมรับมากยิ่งขึ้น
Marketing Communications Skill การใช้แนวคิด
ทักษะทางการสือ่ สารการตลาด เพือ่ สอดแทรกเรือ่ งราวของ
แบรนด์ให้เกิดความน่าสนใจอยู่เสมอ

ถือได้วา่ ได้ใช้กลยุทธ์ทเี่ รียบง่าย แต่แยบยล ทีผ่ า่ นมาแม้วา่
จะมี ง านติ ด ต่ อ ให้ รีวิวสินค้าโพสต์เนื้อ หาของแบรนด์ ต่ า งๆ
บนช่องทาง Social Media อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม เข้าถึง
กลุ่มใหญ่ของประเทศ
ล่าสุด ที่โด่งดังและถือได้ว่าเป็นการเปิดตัว ก็ว่าได้ นั่นคือ
Project ของการรับงานที่กรุงเทพฯ ด้วยการนั่งรถไฟเข้ามายัง
สถานีหัวล�ำโพง และมีแฟนคลับไปรอต้อนรับกันอย่างล้นหลาม
กล่าวได้ว่าแน่นหัวล�ำโพงเลยทีเดียว และยังได้ไปปรากฏตัว
อีกครั้ง ที่ห้างสยามพารากอน ในเวลาใกล้กัน จนเป็นกระแส
ทีร่ ายการโทรทัศน์จำ� นวนมากต่างแย่งชิงตัวเพือ่ เป็นแขกรับเชิญ
ในรายการ หรื อ แม้ แ ต่ เ ป็ น บทสั ม ภาษณ์ สั้ น ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ต ก
กระบวนข่าว เป็นประเด็นทีข่ ยายต่อ ว่า ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่ง
เมืองทิพย์’ เป็นใคร เทรนด์ทวิตเตอร์อนั ดับ 1 ในไทย #พระมหา
เทวีเจ้า และการเป็นค�ำค้นหาอันดับ 1 ผ่าน Google ภายใน
ระยะเวลาทีร่ วดเร็ว เรียกได้วา่ เป็นการสือ่ สาร จากออนไลน์ มาสู่
ออฟไลน์ เพื่อขยี้ในออนไลน์อีกครั้ง จนโด่งดังอย่างหยุดไม่อยู่  
กระทั่งการเข้าสู่กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การแสดง
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ MV การเป็นพรีเซนเตอร์  หรือร่วมงาน
ให้กับแบรนด์ ต่างๆ ในที่สุด
การสื่อสารที่เลือกให้ ‘พระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์’
ที่เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์แล้ว ในระดับหนึ่ง มาท�ำให้เกิดการ
เข้าถึงและฮือฮา ด้วยการนั่งรถไฟเข้ามากรุงเทพฯ ที่หัวล�ำโพง
เป็น Event ที่เกิดกระแสและมีการเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่ม
ทีไ่ ม่ได้รบั ทราบข่าวสารออนไลน์ หรือไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายเดิมให้
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บัญญัติโดยพระมหาเทวีเจ้า แห่งเมืองทิพย์
เมืองทิพย์
หมายถึง เมืองสมมติ มีทมี่ าจากละคร เรือ่ ง ‘เพลิงพระนาง’
ทีป่ กครองโดยพระมหาเทวีเจ้า ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจและเลียนแบบ
เป็นตัวละคร จนกลายเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ ค�ำว่า ‘ทิพย์’ ยังใช้
ประกอบกับของที่ไม่มีอยู่จริงด้วย เช่น ‘แฟนทิพย์’ ‘เที่ยวทิพย์’
เป็นต้น

เยาวรุ่น
หมายถึง  มาจากเยาวชน+วัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่

ไหว้สา

หมายถึง ค�ำทักทาย เหมือนค�ำว่าสวัสดี เป็นมารยาท
การท�ำความเคารพซึ่งกันและกัน

เจ้าหลวง
หมายถึง  ผู้ชายที่ชอบ หรือถูกใจ

นะน้องนะ
หมายถึง ตกลงปลงใจ เหมือนค�ำว่า OK หรือเป็นค�ำลงท้าย
คล้ายๆ ค�ำว่า คะ ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีค�ำอื่นๆ ที่เป็นค�ำพูดติดปาก ประจ�ำ
ทั้งที่ค�ำพูดปกติ หรือเป็นค�ำด่า แต่ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่โกรธ
แต่รู้สึก ขบขันแทน เช่น ค�ำว่า ‘โควิดที่ 19’ ‘อย่าวีนแล’
‘ความโป๊ ะ เป็ น 0’ ‘กู จ ะบ้ า ตายรายวั น ’ ‘นั ม เบอร์ วั น ’
‘19 พุ ่ ม ทอง’ ‘น้ อ งเฟิ ร ์ น 28’ ‘อวยยศ’ ‘ความส๊ ว ยยย’
‘จึ๋งมากแม่’ ‘ข้าไท’ และ ‘ออกไปอีสัส’ เป็นต้น

รับทราบ Content ทีต่ อ้ งการ ภาพของการต้อนรับจากแฟนคลับ
อย่างเนืองแน่นได้ถกู ขยายไปอย่างรวดเร็ว และต่อยอดไปเรือ่ ยๆ
จากการไปร่วมงานในทีต่ า่ งๆ ซึง่ แน่นอนว่า ย่อมมีกองทัพนักข่าว
ต่างเดินทางติดตามไปน�ำเสนอข่าว เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็น
การสื่อสารตลาดแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ที่ส่งลูกให้กัน
อย่างกลมกลืน ภายใต้เนื้อหาที่เบาสบาย และเป็นที่ชื่นชอบ
กล่าวถึงของสังคม ท่ามกลางความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ
และนานาปัญหารุมเร้า จากวิกฤติ COVID -19
นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงการอธิบายแบบฉบับ
การสือ่ สารของ Net Idol และรูปแบบของการสือ่ สาร แบบ Word
of Mouth ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป ย้ายไปจากการสร้างประเด็นให้
กล่าวถึงในสังคมโดยทัว่ ไป เป็นการสือ่ สารทีต่ อ้ งท�ำคูข่ นานไปยัง
Social Network ด้วย และต้องมีการรับส่งลูกควบคู่กันไปอย่าง
ดี ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์   ที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไป

